Regulamin parkingu
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu należącego do spółki Kauﬂand Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j.
z siedzibą we Wrocławiu (50-541), al. Armii Krajowej 47, zwaną dalej „Kauﬂand” lub „Zarządca Parkingu”.
2. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla Klientów Centrum Handlowego Kauﬂand. Korzystanie z parkingu
jest dopuszczalne wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Kauﬂand przez okres nieprzekraczający
jednorazowo 120 minut.
3. Parking jest NIESTRZEŻONY. Kauﬂand nie odpowiada w imieniu Użytkownika za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
4. Parking nie jest monitorowany.
II Zasady korzystania z parkingu
1. Na terenie parkingu obowiązują zasady prawa o ruchu drogowym. Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo stosować
się do poleceń pracowników ochrony i dyrektora marketu Kauﬂand.
2. Zabronione jest parkowanie poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
3. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
4. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych.
5. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do pobrania i przechowania biletu parkingowego. Pobranie biletu obowiązuje
również w przypadku podniesionego szlabanu.
III Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz
1. Spożywania alkoholu
2. Żebrania, w szczególności w sposób natarczywy lub oszukańczy
3. Prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub promocyjnej bez pisemnej zgody Zarządcy Parkingu
4. Jazdy na rolkach i deskorolkach oraz urządzania innych zabaw
5. Podejmowania działań zakłócających lub uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z parkingu
6. Organizowanie zgromadzeń, zbiórek publicznych lub występów artystycznych bez pisemnej zgody Zarządcy Parkingu
7. Wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje
mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, z wyjątkiem pojazdów dysponujących stosowną zgodą Zarządcy Parkingu.
IV W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku
niezgodnego z regulaminem parkowania pojazdu, Zarządca Parkingu będzie uprawniony do odholowania pojazdu
na koszt Użytkownika.
V Naruszenie zasad regulaminu skutkować może także zawiadomieniem policji lub straży miejskiej celem podjęcia
czynności służbowych.
VI Naruszenie niniejszego Regulaminu poprzez dopuszczanie się zakazanych działań określonych w pkt III. uprawnia
Zarządcę Parkingu do żądania od osoby dopuszczającej się naruszenia zryczałtowanej opłaty za korzystanie z parkingu
niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w wysokości 200 PLN. Nie wyłącza to innych roszczeń Zarządcy Parkingu,
w tym o naprawienie szkody. Ponadto, w stosunku do osób naruszających niniejszy Regulamin ochrona jest uprawniona
do: wezwania do opuszczenia Parkingu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie
chronionego obszaru albo stwierdzenia zakłócania porządku oraz do ujęcia w granicach chronionego obszaru lub obiektu
lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego,
a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji (podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 2) i 3)
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia).
Ochrona może również podjąć inne czynności w granicach obowiązującego prawa.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.

